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OVEREENKOMST TEN BEHOEVE VAN HUWELIJKSSLUITING / 

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN EEN VERZOEKLOCATIE 

De ondergetekenden,  

A. de aanstaande echtgenoten / partners: 

 

…………………………………………………………………………………………(voorletters, achternaam partner 1) 

en  

…………………………………………………………………………………………(voorletters, achternaam partner 2) 

 

 

hierna te noemen: de partners, 

 

B. de beheerder/eigenaar van de (openbare) locatie: 

 

……………………………………………………………………………………………………….(voorletters, achternaam)

  

 

hierna te noemen: de beheerder,  

overwegende dat de partners de voltrekking van hun huwelijk / het registreren van hun partnerschap 

willen laten plaatsvinden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de openbare locatie: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….(naam en adres locatie), 

 

zijn het volgende overeengekomen: 

1. Het huwelijk / de partnerschapsregistratie zal worden gesloten in de hierboven genoemde 

locatie op   ……/……/…………  (datum); 

2. de locatie is voor dit doel beschikbaar van ………….. uur tot ……………. uur. Dit tijdstip 

correspondeert met de tijden zoals vastgelegd in het Reglement Burgerlijke Stand 2021; 

3. de beheerder stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie 

gratis ter beschikking van de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de ceremonie wordt 

bepaald door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gedurende deze periode heeft de locatie de 

status van huis der gemeente; 

4. de locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie voor ieder vrij 

toegankelijk, ook voor minder validen; 

5. in of bij de locatie is voldoende parkeergelegenheid; 

6. de locatie is niet in strijd met de openbare orde of goede zeden; 

7. de locatie is minimaal voorzien van goede verlichting, voldoende verwarming, sanitaire 

voorzieningen, een tafel en stoelen. Aanpassing aan de inrichting en/of aankleding van de 
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locatie door de partners is uitsluitend mogelijk na toestemming van de beheerder. Het 

aanbrengen van aanpassingen en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat gebeurt op 

kosten van de partners; 

8. de locatie heeft een kleedruimte voor de trouwambtenaar; 

9. tijdens de huwelijksceremonie geldt een rookverbod op de locatie; 

10. in het geval de beheerder een vergoeding vraagt voor het gebruik van de locatie, is deze 

geheel voor rekening van de partners. Dit geldt ook voor de (gedeeltelijke) vergoeding die 

van toepassing is bij eventuele annulering van de ceremonie; 

11. de locatie is voldoende veilig. Dit houdt in dat de locatie bouwtechnisch in goede staat moet 

verkeren en voldoende (brand)veilig moet zijn; 

12. het maximaal aantal aanwezigen in de locatie wordt i.v.m de (brand)veiligheid vastgesteld 

door de brandweer. Overige belangstellenden dienen de ceremonie op een andere wijze te 

kunnen volgen (video-verbinding met andere ruimte/locatie). Het bruidspaar is hier 

verantwoordelijk voor; 

13. de beheerder van de huwelijkslocatie staat garant voor de veiligheid van het bruidspaar, de 

(buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, de bode en alle andere aanwezigen; 

14. bij huwelijkssluiting in de open lucht biedt de beheerder ook een uitwijkmogelijkheid naar 

een binnen locatie op hetzelfde adres die voldoet aan de gestelde eisen; 

15. is er sprake van huwelijkssluiting in de open lucht, dan maakt de beheerder hiervan melding 

bij het bureau van de burgerlijke stand; 

16. de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de bevoegdheid om de 

huwelijkssluiting in de open lucht af te gelasten als hij/zij van mening is dat de veiligheid in 

het geding is of dat de weersomstandigheden de huwelijkssluiting in de open lucht 

onwenselijk maken; 

17. het terrein waarop de huwelijkssluiting plaatsvindt moet voldoende afgesloten zijn van de 

openbare weg; 

18. als  de huwelijkssluiting plaatsvindt in een tent, dient deze door een professioneel bedrijf te 

worden opgebouwd en voldoen aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen; 

19. is de verzoeklocatie een kerkgebouw dan gelden de volgende voorwaarden: 

a. bij een huwelijkssluiting moet duidelijk worden aangegeven dat het om een 

burgerlijke huwelijk gaat; 

b. wordt de huwelijkssluiting gevolgd door een kerkelijke inzegening of bevestiging, dan 

dient duidelijk gemaakt te worden dat de burgerlijke huwelijkssluiting is afgelopen 

en dat de kerkelijke inzegening of bevestiging begint; 

20. op deze overeenkomst is van toepassing de Uitvoeringsregeling huwelijkssluitingen 

gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021. 

21. indien de partners of de beheerder  niet voldoen aan enige bepaling uit deze overeenkomst, 

kan de gemeente besluiten de huwelijkssluiting / partnerschapsregistratie niet op de 

overeengekomen tijd en plaats te laten plaatsvinden; 

22. verschillen van mening tussen partijen ter zake van de uitleg en uitvoering van deze 

overeenkomst zullen zoveel mogelijk in overleg en langs minnelijke weg worden opgelost. Op 

deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing; 

23. de gemeente Pijnacker-Nootdorp is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen 

of goederen die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de locatie door de partners of 

door derden.  
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Aldus overeengekomen te …………………………………………………………………. op ……/……/………… 

 

Handtekening partner 1 ……………………………………………………………………… 

 

Handtekening partner 2  ……………………………………………………………………… 

 

Handtekening beheerder  …………………………………………………………………… 


